DOMLUX 90
-PARVEKEOVI
HAASTAVIA OLOSUHTEITA JA AIKAA KESTÄVÄ
OVIRATKAISU
• Kestävä ja helppohoitoinen parvekeovi
• Hyvä lämmöneristyskyky, täysin veden ja sään
kestävä rakenne
• Huoltovapaa vuosikymmeniä
• CE-merkitty
OMINAISUUDET VAKIOLASITUKSILLA
• Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo 0,9 W/m²K
• Ääneneristävyys täyslasisena 35–38 dB (-2,-5),
umpiosalla 36–37 dB (-1,-4)
• Tuulenpaineenkestävyysluokka C3
• Sateenpitävyysluokka 8A
• Ilmanpitävyysluokka 4
RAKENNE
• Yksilehtinen ulos avautuva alumiininen ovirakenne,
varustettu lämpökatkolla
• Kaikki alumiiniosat on valmistettu kierrätettävistä
materiaaleista
• Vakioheloituksena pitkäsulkija ja painike sisään/
ulos, lukitus vääntönupilla sisältä
• Saranointi koosta riippuen kahdella tai kolmella
saranalla
• Pintakäsittelynä pulverimaalaus ja anodisointi
KOOT
AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA
Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat
apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina
suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.
Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittatilaustyönä täydellisesti kotiisi sopivaksi, sydämellä ja
ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.
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• Karmisyvyydet 90, 131, 170 mm
• Maksimikoko jopa 1190 x 2290 mm (12 x 23M) tai
1090 x 2390 mm (11 x 24M)

Varaa maksuton suunnitteluaika
tai lue lisää: www.domlux.fi.

DOMLUX 90
-IKKUNA
KESTÄVÄ IKKUNARATKAISU
HYBRIDIRAKENTEELLA
• Korkeaa laatua ja kestävyyttä pohjoisiin olosuhteisiin
• Täysin kosteuden kestävä, lämmöneristävyys jopa
parempi kuin vastaavalla puuikkunalla
• Täyttää myös matalaenergiarakentamisen
vaatimukset
• Huoltovapaa vuosikymmeniä
• CE-merkitty
OMINAISUUDET VAKIOLASITUKSILLA
• Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo kahdella
selektiivipinnalla eli ns. lämmöneristyslasilla
0,63–0,64 W/m²K, E-arvo 24–26 kWh/m²,a
ja energialuokka A++
• Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo yhdellä selektiivipinnalla 0,93–0,94 W/m²K, E-arvo 60–64 kWh/m²,a
ja energialuokka A+
• Tehokkaalla auringonsuojalasituksella
E-arvo 43–48 kWh/m²,a ja energialuokka A+
RAKENNE
• Ainutlaatuinen hybridirakenne, patenttia haettu
• Valittavissa kaksi erilaista ulkoprofiilimuotoa
• Karmiosat valmistettu kierrätettävistä materiaaleista
• Voidaan asennuskohteissa lasittaa myös työmaalla
KOOT
AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

• Karmisyvyydet 131,170, 210 mm
• Kokoraja 4–6 m² (yksiosainen tai välikarmeilla
jaettu)

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat
apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina
suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

• Suuria yli 5 m² kokoisia kiinteitä ikkunoita suunniteltaessa on suositeltavaa olla yhteydessä valmistajaan
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittatilaustyönä täydellisesti kotiisi sopivaksi, sydämellä ja ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle
kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.

Varaa maksuton suunnitteluaika
tai lue lisää: www.domlux.fi.
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